
 

  



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● w numerze 

wywiad OCEAN-u: 

Z Laurą Janus, Przewodniczącą SU 
rozmawiała Marcelina Mokrzycka 

 
 

Światowy Dzieo Pluszowego Misia  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cmolasie. 

 

Zima to ciężki czas dla naszego organizmu.  
Minusowe temperatury na dworze sprzyjają przeziębieniom. 

 

 

Prawdopodobnie wszyscy znamy słowo Christmas.  
Pochodzi ono z języka staro-angielskiego i oznacza mszę Chrystusa. 

 
 
 

Na Święta Bożego Narodzenia 
oraz na nadchodzący Nowy Rok 
dużo radości i dobroci od ludzi,  

szczęścia rodzinnego  
oraz niosącego pokój 

błogosławieństwa Bożej Dzieciny 
 

życzy 
 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i społeczność uczniowska 

Szkoły Podstawowej  
im. prof. Jana Czekanowskiego  

w Cmolasie 
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Witajcie w naszej  
szkolnej gromadzie! 

 

Dnia 29.10.2010 o godz. 11:30 odbyło się 
pasowanie pierwszoklasistów na ucznia. 
Uroczystośd została przygotowana przez 
klasy młodsze i ich opiekunów oraz kilku 
uczniów z klas szóstych. 

Gośdmi honorowymi byli rodzice, pan 
Dyrektor Jacek Tyczka oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców, pani Barbara Rze-
szutek i wychowawczynie klas I – panie: 
Barbara Płaza i Mariola Wiśniewska. 
Pierwszaki zaprezentowały swoje umie-
jętności: recytowały wiersze, śpiewały 
i wystawiły krótką inscenizację. Udowod-
niły, że solidnie i rzetelnie pracowały 
przez dwa miesiące nauki.  

Potem Pan Dyrektor oraz Samorząd 
Uczniowski z otwartymi rękoma, obrzę-
dowo przyjęli ich do społeczności szkol-
nej. Później Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców wręczyła miły podarunek klasie 
pierwszej. Na koniec imprezy każdy ma-

luch otrzymał skromny upominek. Na-
stępnie wszyscy udali się na spotkanie 
przy ciastku i herbatce. Uroczystośd była 
wspaniała.  

Nowi, mali koledzy świetnie prezen-
towali się w swoich odświętnych strojach.  
Mam nadzieję, że ich repertuar spodobał 
się również przybyłym gościom. 

Laura Janus
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28 października w naszej szkole 
odbyła się akademia z okazji 
Święta Zmarłych. Częśd artystycz-
ną przygotowali uczniowie klasy 
IVa. składały się na nią wiersze 
i piosenki o przemijaniu ludzkiego 
życia, prezentowane na tle wy-
mownej scenerii: symbolicznego 
grobu, krzyża, kwiatów i zniczy 
zapalonych na cześd „tych, 
co odeszli”. 

Na początku uroczystego apelu chór 
odśpiewał pieśo pt. „Biały Krzyż”. Po 
występie naszych kolegów Pan Dyrektor 
powiedział, że należy godnie zachowywad 

się na cmentarzu. Program artystyczny 
skłonił nas do głębokich refleksji o sensie 
ludzkiego życia. 

Redakcja 

 

Dnia 10.11.2010 r. w naszej szkole  
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Święta Niepodległości.  

Apel rozpoczął się od odśpiewania 
hymnu narodowego, a następnie montaż 

słowno muzyczny przedstawiła klasa IVb. 
Wiersze i pieśni patriotyczne wykonane 
przez młodych Polaków przypomniały 
nam o tym, jak Polska po 123 latach nie-
woli odzyskała niepodległośd.  

Akademia uświadomiła 
nam, że dzięki tym, którzy 
przelewali krew za Ojczyznę, 
możemy żyd teraz w wol-
nym i niepodległym kraju.  

Ta wolnośd jest dla nas 
darem i zobowiązaniem – 
dzisiaj do rzetelnej nauki 
i uczciwego życia, a w przy-
szłości – do podejmowania 
odpowiedzialności za losy 
naszego kraju.  

Redakcja
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Drogi Mikołaju! 

 

W tym roku nie chciałbym  
żadnych prezentów.  
Marzę o czymś innym. 

Pragnę, aby przy stole  
wigilijnym była moja rodzina  
i bliscy. Chcę, aby najuboższe 
rodziny dostały prezenty,  
także dzieci z domów dziecka.  

Mam nadzieję że moje  
prośby będą wysłuchane  
i wykonane. 

Twój Kacper 

Kacper Mazur 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●z życia szkoły 

Jak co roku 6 grudnia odbyły się  
Mikołajki. W naszej szkole każdy  
dostał podarunki.  

Dzieci też urządzały klasowe Miko-
łajki, których celem było  sprawienie 
radości poprzez zaskoczenie. Najfaj-
niejsze w tym było to, że potajemnie 
losowały różne imiona  kolegów i kole-

żanek, a potem kupowały im różne pre-
zenty. Wiele dzieci cieszyło się z niespo-
dzianek, które dostały i uczyły się cieszyd 
z drobiazgów. Niektóre prezenty były 
naprawdę ciekawe i fascynujące! 

Redakcja 

 

Dyskoteka  andrzejkowa 
24 listopada w naszej szkole odbyła się 
dyskoteka andrzejkowa. 

Na początku niewielu uczniów taoczy-
ło, większośd była w komnacie wróżb, 
którą przygotowała nasza przewodniczą-
ca Laura Janus. Klasa wyglądała bajecznie 
i niesamowicie. Nie było osoby, która by 
tam nie zaglądnęła. Gdy wróżby doszły do 
kooca zaczęła się prawdziwa balanga! 
Taniec, śmiech i pogaduchy były wtedy 

najważniejsze! Nikt nie stał pod ścianą. 
Muzyką sterował p. B. Barnaś, który do-
skonale dobierał piosenki. Nie było takiej, 
która by nikomu nie spasowała. Po prostu 
było fenomenalnie!  

Lecz niestety wszystko musi się skoo-
czyd… I ta dyskoteka też… Każdy wrócił do 
domu z uśmiechem na twarzy. 

Gabriela Wit 
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Światowy Dzieo Pluszowego Misia był 
dla nas wspaniałym dniem radości.  
Miluś, który mieszka w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Cmolasie zaprosił nas 
na swoje urodziny. 

Na tę urodzinową uroczystośd przyby-
ły także przedszkolaki z Jagodnika, które 
wręczyły misiowi kolorową laurkę. My zaś 
podarowaliśmy Milusiowi piękny urodzi-
nowy kwiat bajkowy z życzeniami oraz 
bajkowy występ, który przygotowaliśmy z 
naszą panią Mariolą, specjalnie na tę 
okazję. Każdy z nas był postacią z bajki – 
Ania Ch. była Czerwonym Kapturkiem, 
Łukasz Ch. był Wilkiem, Aleksandra Cz. – 
była Leśną Wróżką, Brygida B. – Czaro-
dziejką, Regina G. – Motylkiem, Madzia Ś. 
– Sarenką, Natalia R. – Królewną Śnieżką, 

a chłopcy: Wojtek Ch., Jakub M., Piotr M. 
i Marek B. – byli Krasnalami i gitarzysta-
mi. Najpierw chłopcy zagrali na gitarach 
rock’n’rolla. Potem postacie bajkowe 
zataoczyły walczyka, a następnie krasnale 
zataoczyły z nimi piękny jesienny taniec. 

To był wspaniały „Jesienny bal”. 
Wszyscy razem taoczyliśmy dla Milusia, a 
on nas obserwował. Na pamiątkę nasze-
go wspólnego spotkania urodzinowego 
rozdaliśmy przedszkolakom misiowe 
przytulanki. Było dużo radości i zabawy. 
Był tez słodki poczęstunek urodzinowy 
i słuchanie bajki czytanej przez pana Wa-
rzochę – radnego Gminy Cmolas. To był 
naprawdę wspaniały bal, który na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 

Dzieci z klasy IIa z wychowawczynią 
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9 listopada odbył się wyjazd klas VI do kina 
„Helios” w Rzeszowie na film pt. „Legenda 
Sowiego Królestwa”. Opiekę nad nami 
sprawowali nauczyciele: p. M. Bryk,  
s. K. Rusin, p. M. Wilk. 

Zbiórka odbyła się w szkole Wyruszyliśmy 
autobusem o godz. 10:00 z parkingu. Gdy 
dojechaliśmy do celu naszej podróży, wysie-
dliśmy z autokaru. Ustawiliśmy się w pary 
i weszliśmy do budynku kina. Przed filmem 
opiekunowie dali nam chwilę na kupienie 
czegoś do jedzenia i picia. Weszliśmy na 
widownię przed godź. 11:00. Wszyscy zajęli 
swoje miejsca i rozpoczęła się projekcja filmu, 
który opowiadał o rodzeństwie sów – dwóch 

braciach i jednej siostrze. Jeden z braci miał 
wielkie marzenia. Nie bał się niczego. Razem 
z siostrą chętnie przysłuchiwali się opowie-
ściom o bohaterze, który pokonał zło. Chcieli 
być tacy jak on. Jednak drugi brat nie wierzył 
w takie historie. Chciał być najlepszy z trójki 
rodzeństwa, aby rodzice byli z niego dumni. 
Niestety, ta zarozumiałość i pycha sprowadziły 
go na stronę zła. Film kończy się szczęśliwie – 
dobro zwycięża nad złem. 

Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni, bo film 
dostarczył nam dużo pozytywnych emocji 
i skłonił do głębokich refleksji nad sensem 
rywalizacji za wszelką cenę. 

Barbara Stec

 

Dnia 23 listopada klasy VA I VB pojechały 
do kina Helios w Rzeszowie na film pt. 
„Harry Potter i insygnia śmierci. Opieku-
nami byli: p. A Maciąg, p. S. Świst  
i p. B. Barnaś.  

Wyjechaliśmy o 
godz. 8:00 rano. 
Kiedy dotarliśmy 
na miejsce musieli-
śmy jeszcze trochę 
zaczekać, wiec w 
tym czasie kupo-
waliśmy popcorn 
i napoje. Wkrótce 
rozpoczął się se-
ans.  

Głównymi bo-
haterami filmu byli; Harry, Hermiona i Ron. 
Musieli uciekać przed Voldemortem, gdyż on 
mógłby ich zgładzić. Ucieczka nie była łatwa. 
Doszło też do kłótni miedzy bohaterami, co 
miało dla nich zgubny skutek.  

Film był bardzo ciekawy. Wyszliśmy z kina 
z uśmiechami na twarzach. Wsiedliśmy do 

autobusu i pojechaliśmy w stronę rzeszow-
skiego rynku. Tam zwiedzaliśmy podziemia. 
Podzieleni na grupy chodziliśmy pod płytą 
rynku. Widzieliśmy stare korytarze w skałach 
lessowych, narzędzia, bron, różne zdjęcia, 
a także kościotrupa! Nie był on na szczęście 

prawdziwy. Niektó-
rzy witali się z nim.  

Po zwiedzeniu 
podziemi czekali-
śmy na drugą 
grupę. Gdy do nas 
dołączyła, musieli-
śmy wracać do 
autobusu. Kiedy 
staliśmy już na 
szkolnym parkingu, 

było nam trochę żal tego, że już musieliśmy 
wrócić. Później wszyscy rozeszli się do do-
mów.. 

Myślę, że będzie więcej takich wycieczek, 
a ta zapisała się w naszej pamięci na dłu-
gi czas. 

Gabriela Fornal 
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Uczniowie klas III przygotowali przed-
stawienie pt. „Kozucha – Kłamczucha”. 
Pokazali je uczniom klas młodszych 14 
grudnia br.  

Mali aktorzy włożyli w grę wiele wy-
siłku i zaangażowania.  

Po przedstawieniu powiedzieli: Zuzia 
– Podobało mi się , bo uczyło, że nie wol-
no kłamad, Agatka – Grając Zezulkę czu-

łam wielka radośd, jakby to był sen, Kamil 
– Podobały mi się stroje, dzieci były prze-
brane za lisa, wilka, jeża, kozę, Mateusz – 
Wszystkie dzieci się cieszyły, biły brawo 
i ja też!, Klaudia – bajka była śmieszna, 
uczyła, że nie wolno kłamad, Krystian – 
nie podobało mi się tylko, że ko-
za kłamała. 

Redakcja 

 

WARTO BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSACH,  
BEZ WZGLĘDU NA WYNIK 

 

W połowie listopada w Sokołowie 
Małopolskim odbył się drugi etap 
konkursu pt. „Uśmiechnij się”. W 
kategorii piosenka zajęłam 1 miej-
sce i kilka dni później zaśpiewałam 
w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie. 

Konkurs trwał kilka godzin, ale 
warto było obejrzed występy 
uczniów z całego Podkarpacia .  

Chociaż nie zajęłam zaszczytne-
go miejsca, byłam z siebie dumna, 
gdyż mogłam prezentowad naszą 
szkołę i nabyd nowych doświad-
czeo.  

Uważam, że warto brad udział w 
konkursach bez względu na wynik. 
Wychodząc na scenę pokonuję 
tremę, mam kontakt z publiczno-
ścią i to jest cudowne!!! 

Natalia Urban
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Chcemy włączyd wszystkich 
uczniów do tworzenia  

„bezpiecznej i interesującej  
przestrzeni” w naszej szkole 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● hit numeru 
Z Laurą Janus, Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 

rozmawia Marcelina Mokrzycka 
– Czy mogłabyś się nam przedstawid? 

– Nazywam się Laura Janus. Chodzę 
do kl. VIb. Pasjonuję się życiem zwierząt, 
szczególnie psami. Moją ulubioną rasą są 
bernardyny. Uwielbiam moją Fibi. Dzięki 
niej nauczyłam się odpowiedzialności. 
Opieka nad psem nie jest łatwa, gdyż 
wymaga wielu poświęceo. 

– Jak się czujesz w roli nowej prze-
wodniczącej szkoły? 

– Czasami świetnie, a czasami nijako. 

– Mogłabyś szerzej rozwinąd tę 
myśl… 

– Miło jest byd zauważaną przez in-
nych, pełnid honorowe funkcje na aka-
demiach i mied wpływ na losy naszej 
szkoły. Niestety, często spotykam się z 
przykrościami. Niektórzy koledzy i kole-
żanki czasami zachowują się niekultural-
nie. Wówczas muszę się za nich rumienid 
przed dorosłymi, bo jest mi zwyczajnie 
wstyd.  

– Czy masz jakiś pomysł na zmianę 
stylu zachowania się naszych kolegów na 
przerwach?  

– Nie wiem czy się nam to uda zrobid. 
Nie chcielibyśmy ograniczad naszych 
przyjemności (dyskotek), dlatego chcemy 
włączyd wszystkich uczniów do tworzenia 
bezpiecznej i interesującej przestrzeni w 
naszej szkole. Chcemy, aby każda klasa 
wykonała projekt jednej interesującej 
zabawy, którą można zorganizowad na 
dużej przerwie na korytarzu szkolnym. 
Jeśli każdy należycie wykona swoje zada-
nie, stworzymy w szkole miłą i przyjemną 
atmosferę. Proponuję na nagrodę tytuł 

„Najzabawniejszej klasy”. 

– W takim razie, zróbmy to razem pod 
patronatem „Oceanu”. Myślę, że nasi 
opiekunowie wyrażą zgodę na taką  

współpracę i pomogą w zdobyciu fun-
duszy na nagrody rzeczowe. 

– Jesteś po próbnym egzaminie dla 
klas 6. Jakie wrażenia wyniosłaś z tego 
sprawdzianu? 

– Test nie był łatwy. Wiele pytao było 
podchwytliwych, ale starałam się sobie z 
nimi poradzid. Jeszcze nie znam wyników. 
Mam nadzieję, że nie poszło mi tak źle. 
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– Które pytanie sprawiło ci największy 
kłopot? 

– Oczywiście, trudniej jest rozwiązy-
wad zadania  otwarte, bo wymagają 
większego skupienia i wysiłku. Tutaj nie 
można liczyd na łut szczęścia. 

– Niedawno były Mikołajki. Co znala-
złaś pod poduszką? 

– Spory prezent! Były to słodycze 
i niespodzianka w postaci praktycznej 
czapki, spodni i swetra. 

– Czy tolerujesz odpisywanie zadao 
domowych?  

– W żadnym wypadku. To jest nieucz-
ciwe – to wyzysk cudzej pracy, kłamstwo, 
oszustwo, które ustawicznie powinno byd 
karane! Nie mogę znieśd tego, że niektó-
rzy uczniowie nie ponoszą za ściąganie 
żadnych konsekwencji. 

– Co sądzisz o kieszonkowym? 

– Niektórzy wydają pieniądze na głu-
poty, używają ich w nieprzemyślanych 
celach. Sądzę, że otrzymywanie pieniędzy 
świadczy o zaufaniu jakim obdarzają nas 
rodzice, o naszej odpowiedzialności, 

oszczędności. Czasami można 
pozwolid sobie na większe zaku-
py, ale trzeba ograniczad swoje 
wydatki. Umiejętne gospodaro-
wanie kieszonkowym przygoto-
wuje nas do celowego gospoda-
rowania finansami w przyszłości. 

– Czy lubisz czytad książki? 

– Oczywiście. 

– Jaką lekturę poleciłabyś 
nam do przeczytania? 

– Uwielbiam czytad książki 
przygodowe. Moimi ulubionymi 
książkami są: „Lassie, wród”, 

„Opowieści z Narnii”, „Przypadki Robin-
sona Cruzoe”. 

– Czy lubisz Święta Bożego Narodze-
nia? Jakie tradycje w twoim domu są z 
nimi związane? 

– Kocham Święta. Są one symbolem 
miłości i pojednania. Dookoła panuje 
nadzwyczajna atmosfera. Wszyscy śpie-
wają kolędy, składają życzenia. W moim 
domu ubieramy choinkę, pieczemy ciasta. 
Na stół wigilijny przygotowujemy 12 
potraw, m.in.: barszcz czerwony z uszka-
mi, barszcz biały, pierogi, karpia. 

– Czy w przyszłości będziesz konty-
nuowad przekazane ci rodzinne tradycje? 

– Oczywiście, że tak. Z przyjemnością 
będę piec ciasta, gotowad wigilijne po-
trawy i wysyład swoim bliskim kartki 
świąteczne z życzeniami. 

– Ja również życzę ci zdrowych i weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia 
marzeo w Nowym Roku 2011.  

– Dziękuję za wywiad. 

Wywiad przeprowadziła:  
Marcelina Mokrzycka
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Regulamin konkursu 
1. W konkursie biorą udział kl. IV-VI 
2. Każda klasa ma równe szanse i będzie oceniana sprawiedliwie przez  

jury w składzie: Pani Dyrektor E. Urban, opiekunowie i przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego i gazetki „Ocean”. 

3. Projekty zabaw nie mogą zawierać tekstów wulgarnych i obraźliwych.  
W przeciwnym razie klasa może zostać zdyskwalifikowana za  
brak kultury. 

4. Na etapie przygotowywania projektów kierujemy się poczuciem humoru, 
kulturą słowa i dobrym smakiem. 

5. Pomysły zgłaszamy do przewodniczącej szkoły w terminie 1 tygodnia 
przed prezentacją. 

6. Klasa ma 10 minut na realizację przedsięwzięcia (robi to dwukrotnie). 
7. Jury podczas oceny będzie uwzględniać: 

Oryginalność pomysłów (0-3 pkt.); 

Zaangażowanie całej klasy w przygotowanie i realizację projektu  
(0-3 pkt); 

Sprawność przebiegu zabaw (0-3 pkt. Dla klasy prezentującej po-
mysł oraz -3 do +3 pkt. za aktywne i kulturalne włączanie się w za-
bawę organizowaną przez równoległą klasę). 

 
 

Gwarantujemy nagrody pieniężne dla zwycięskich klas: 
I m. – 50 zł, II m. – 30 zł, III m. – 20 zł 

Dodatkowo: bonus dla każdej klasy – dzień bez pytania! 

 
Samorząd Uczniowski                                           Redakcja „Oceanu” 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● hit numeru 
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jak to napisad? – list  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Cmolas, 27.11.2010 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Zwracam się do Paostwa w imieniu telewidzów programu emitowanego przez Pro-
gram Drugi Telewizji Polskiej.  

Zawierał on dużo scen agresji i został nadany o złej porze, ponieważ w tym czasie 
dużo dzieci ogląda telewizję. Nasi synowie i córki słyszą i powtarzają wulgarne zwroty, 
dają zły przykład innym. 

Pragniemy zaprotestowad przeciwko tego typu programom i prosid o wyciągnięcie 
konsekwencji wobec odpowiednich osób. Telewizja powinna spełniad rolę wycho-
wawczą i promowad przykłady dobrych zachowao.   

Kacper Szkodzioski 

 

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Zwracam się do Paostwa z prośbą w imieniu telewidzów, którzy są oburzeni emi-
towanym programem pełnym scen agresji. 

 Myślę, że program ten był nadawany o bardzo wczesnej porze, nieodpowiedniej 
dla dzieci, ponieważ każde z nich mogło zobaczyd te brutalne sceny. Nadmieniam, że 
nie miał odpowiedniego oznaczenia. Pokazywanie takiej przemocy jest niedobre i ma 
zgubny wpływ na młode pokolenie. Niekorzystnie wpływa na psychikę człowieka, 
motywując go do znęcania się nad drugą osobą.  

Dlatego będę bardzo wdzięczny za zlikwidowanie tego typu programów w telewizji  
a zastąpienie ich innymi, bardziej przyzwoitymi oraz milszymi oku. 

Z góry dziękuję 

Paweł Kosiorowski 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● jak to napisad? – charakterystyka   

Osobą, którą podziwiam, jest Alicja 
Magda. Ma 12 lat i chodzi do klasy 6 
szkoły podstawowej. 

Jest dziewczynką o krótkich, brązo-
wych jak kasztan włosach. Ma ciemną 
karnację cery i różowe jak malina usta. 
Zwykle ubiera się w dżinsy i koszulki. 

Prowadzi zdrowy tryb życia. Osiągnęła 
wiele sukcesów w dyscyplinach sporto-
wych. Jeździ na różne zawody, w których 
zdobywa wysokie miejsca. Na co dzieo 
jest pilną i wzorową uczennicą. Jej ulu-
bionymi przedmiotami są: wychowanie 

fizyczne i matematyka. Ma bardzo dobre 
oceny z przyrody i historii.  

Nie zaniedbuje również prac i obo-
wiązków domowych. Opiekuje się młod-
szym rodzeostwem i zwierzętami. Zawsze 
znajdzie czas dla przyjaciół i pomoże im w 
trudnej sytuacji. Kiedy ją widzę, zawsze 
uśmiecha się do mnie, nawet gdy jest 
smutna i przygnębiona.  

Myślę, że Alicja jest wzorem do naśla-
dowania i wszyscy powinni brad z niej 
przykład.   

Katarzyna Posłuszna 
 

Wiele dzieci pragnęłoby zmienid swo-
je szkoły z nudnych i ponurych na cieka-
we, zabawne i wesołe. Chociaż moja 
szkoła jest kolorowa i miła dla ucznia, 
stworzyłbym jeszcze ciekawszą i zachęca-
jącą do nauki. 

W mojej szkole klasa przyrodnicza 
zmieniłaby się w las, śpiewałyby ptaki, 
szumiały drzewa, a zwierzęta wydawały-
by różne odgłosy. Gdybyśmy wchodzili na 

lekcję historii, klasa zmie-
niałaby się według tematu 
lekcji, jaki czytalibyśmy w 
danej chwili z podręczni-
ka. Przenosilibyśmy się to 
w czasy pierwszych kró-
lów, to w czasy rycerstwa. 
Raz w tygodniu, w sali 
kinowej byłby wyświetla-
ny film lub bajka zabawna 
i pouczająca, bo dzięki 
zabawie wiedza lepiej 

wchodzi do głowy. W mojej szkole byłby 
Pokój Marzeo, do którego na koniec roku 
szkolnego, wchodziłby każdy uczeo i od-
czytywał swoją przyszłośd z ocen zdoby-
tych w roku szkolnym. 

Szkoda, że mogę sobie tylko pomarzyd 
o takiej szkole, ale może nasi wnukowie 
będą mied takie „rarytasy”. 

Wojtek kl. IVb
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promocja zdrowia  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Zima to ciężki czas dla naszego organizmu. 
Minusowe temperatury na dworze sprzyjają 
przeziębieniom. Dodatkowo „doprawiamy 
się”, wychodząc na mróz wprost z ogrzewa-
nego pomieszczenia. Nic dziwnego, że w 
przychodniach aż roi się od kichających pa-
cjentów z wysoką gorączką. Ale są sposoby, 
na to, by nie dopadło nas zimowe przezię-
bienie. Grunt to odpowiedni ubiór.  

Ubierz się „na cebulkę” 

Wybierając zimowe ubranie, należy prze-
de wszystkim zwrócid uwagę na materiał, z 
jakiego jest wykonane. Najlepiej, gdy jest to 
wełna lub puch, bo poliestrowe spodnie czy 
sweter nie ochronią nas przed siarczystym 
mrozem.  

Strój powinien byd wielowarstwowy, bo 
gdy przemoczysz jedną z warstw, pozostałe 
będą suche, a Ty nie będziesz musiał obawiad 
się przeziębienia. Poza tym, gdy zrobi Ci się 
gorąco, zawsze będziesz mógł zrzucid 
wierzchnie nakrycie.  

„Wystające części ciała”, czyli dłonie, uszy 
i nos, są najbardziej narażone na odmrożenia. 
Ochronisz się przed nimi, zakładając rękawicz-
ki (jednopalcowe lepiej ochronią Cię przed 
chłodem), czapkę i szalik. Czapka powinna byd 
naciągnięta na czoło i najlepiej gdy zasłania 
uszy. Szalikiem natomiast osłonisz swój nos 
i policzki. Pamiętaj jednak, że gdy oddychasz 
przez naciągnięty na usta szalik, na jego po-
wierzchni tworzą się kryształki, które mogą 
podrażnid delikatną skórę.  

Nie zapomnij o ochronie nóg i stóp. Mało 
kto wie, ale popularne jeansy nie są najlep-
szym pomysłem na to, by ubrad się w nie w 
mroźny dzieo. Pod wpływem niskich tempera-
tur materiał sztywnieje, przez co gorzej się w 
nich chodzi. Poza tym nie chroni 
przed zimnem. 

Nie ściskaj stopy w przyciasnym bucie  

Najlepiej jest wybierad obuwie wykonane 
z miękkiej skóry, oczywiście ocieplane od 
środka. Ale uwaga! Buty na zimę powinny byd 
o jeden rozmiar większe. Ubierając grube 
skarpety, przestrzeo w bucie się zmniejsza, a 
stopa zaczyna  byd uciskana. W dobrze dobra-
nym bucie powinieneś móc poruszad palcami. 
To bardzo ważne, bo ściśnięta stopa szybciej 
marznie. Ale pod żadnym pozorem nie powi-
nieneś również zapomnied o podeszwie buta! 
Najlepsze są podeszwy wyższe, bardziej ma-
sywne, które lepiej izolują stopę od podłoża. 

Pielęgnuj skórę 

Odpowiednia pielęgnacja skóry jest bar-
dzo ważna szczególnie zimą. Osoby, które 
wiedzą, że spędzą więcej czasu na dworze, 
powinny stosowad kremy tłuste. Ważne jest 
również przyjmowanie witaminy C, która 
uszczelnia naczynia krwionośne, bo wycho-
dząc na przykład z ciepłego pomieszczenia na 
mróz i odwrotnie, skóra może nam pękad.  

Co jeśd, by nie chorowad  

Zimą naszemu organizmowi spada odpor-
nośd, a chorobotwórcze zarazki atakują nas ze 
zdwojoną siłą. Dlatego tak ważna jest odpo-
wiednio dobrana, zbilansowana dieta, bogata 
w warzywa i witaminy. Staraj się jeśd pięd razy 
dziennie lekkostrawne posiłki. Wybieraj chude 
mięsa, ryby, jaja i warzywa. Na wzmocnienie 
przyda się czosnek, czyli naturalny antybiotyk, 
którego nie trzeba zjadad w postaci ząbków, a 
wystarczy dodad do sałatki czy mięsa. Nie 
zapomnij również o piciu 1,5 do 2 litrów pły-
nów dziennie. Nie musi to byd woda, równie 
dobrze możesz wybierad herbatki ziołowe, 
owocowe i świeże soki warzywne.  

Przetrwania zimy w zdrowiu życzą  
członkowie SK PCK 

 z opiekunem M. Wiśniewską 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● rozmaitości   

Składniki: 

Cztery filiżanki miłości, dwie filiżanki 
lojalności, trzy filiżanki przebaczenia, 
filiżanka przyjaźni, dwie łyżeczki czułości, 
cztery kwarty wiary, beczka śmiechu. 

Sposób przygotowania: 

Miłośd połączyd z lojalnością i staran-
nie wymieszad z wiarą. Przyprawid dobro-
cią, czułością i wyrozumiałością. Dodad 
przyjaźo i miłośd. Obficie spryskad śmie-
chem. Wypiec w słoocu. Serwowad co-
dziennie w obfitych porcjach! 

Opr.: Patrycja Starzec

 
 

Recepta na szczęście:             
Nie denerwowad się, 

Byd spokojnym, 

Cieszyd się z życia, 

Obdarowywad wszystkich miłością 
i uśmiechem, 

 

 
Cieszyd się z każdego minionego dnia, 

Kochad ludzi, darzyd ich sercem i troską, 

Mied zawsze nadzieję, 

Nie przejmowad się złym losem,  
myśląc, że następny dzieo będzie lepszy 

Kinga Zielioska 

 

  
wzorowego zachowania na przerwie 

Przerwa to czas odpoczynku po lekcji i zregenerowania sił na następny przedmiot. 
Aby byd wzorowym uczniem, stosuj się do podanych wskazówek: 

 Wyjdź z klasy po informacji nauczyciela o zakooczeniu lekcji, 

 Chodź spokojnie po korytarzu lub usiądź na ławce i porozmawiaj z kolegą, 

 Po dzwonku na lekcje ustaw się w kolejce przy wejściu do klasy, 

 Wchodź kulturalnie do sali lekcyjnej. 

Nie możesz: 

 Wybiegad z klasy równo z dzwonkiem na przerwę, 

 Biegad po korytarzu i przepychad się, 

 Krzyczed, 

 Po dzwonku na lekcję chodzid, gdzie chcesz, 

 Wbiegad do klasy. 

Pamiętaj! Na ocenę z zachowania wpływa liczba uwag pozytywnych i negatywnych! 

Łukasz Woźniak 
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rozmaitości ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

VII Gminny Festiwal Muzyków Gminy 
Cmolas w Ostrowach Baranowskich – 
Maciej Szczurek – Grand Prix; kategoria: 
kl. I-III: I m. – Agata Serafin (skrzypce), II 
m. – Maksymilian Kosiorowski (gitara), III 
m. – Oliwia Starzec (keyboard), wyróż-
nienia: Filip Kosiorowski (gitara), Zuzanna 
Krupa (skrzypce), kategoria: kl. IV-VI: I m. 
Paweł Wilk (keyboard), II m. Seweryn 
Kosiorowski (gitara), III m. Dawid Rasie-
wicz (fortepian), wyróżnienie – Agnieszka 
Maziarz (flet prosty), kategoria: zespoły: 
III m. zespół fletowy „Kamerton” przygo-
towany przez p. E. Jóźwik. 

Piłka ręczna dziewcząt i chłopców – 
zawody gminne: I m. dziewcząt i chłop-
ców – awans do zawodów powiatowych.  

Zawody gminne – piłka nożna chłopców 
(hala) – I m. chłopców i awans do zawo-
dów powiatowych.  

Mini piłka nożna dziewcząt (hala) – za-
wody powiatowe – II m. dziewcząt.  

Mini piłka nożna chłopców (hala) – za-
wody powiatowe – IV miejsce chłopców. 

Piłka ręczna dziewcząt – zawody powia-
towe: IV m. dziewcząt. 

Piłka ręczna chłopców – zawody powia-
towe: II miejsce chłopców. 

Zawody pływackie: 50 m stylem grzbie-
towym dziewcząt, klasy V-VI: I m. Gabrie-
la Chrząstek, II m. Barbara Stec, III m. 
Karolina Zielioska, 50 m stylem dowol-
nym dziewcząt, klasy V-VI: I m. Barbara 
Stec, II m. Gabriela Chrząstek, III m. Karo-
lina Zielioska, sztafeta – I m. SP Cmolas. 

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekolo-
gicznej (klasy młodsze): wyróżnienia: 
Jakub Mokrzycki, Krzysztof Magda. 

IX Spotkania z Twórczością Marii Konop-
nickiej w Domatkowie: kategoria: pre-
zentacja multimedialna – I m. Gabriela 
Chrząstek, III m. Gabriela Wit. 

Podkarpacki Konkurs „Literatura i dzieci 
– Uśmiechnij się: eliminacje finałowe – 
Natalia Urban 

 

  
 

„O wolności ” 

Gdy na wolności jesteśmy, 
To z niej nie korzystamy, 
Gdy ucisk nas ścieśni, 
To zaś narzekamy. 

 

 

 

„Lenistwo” 

Ach to powolne życie, 
Przez lenistwo ciągłe tycie. 

 

„Niebo” 

Chod do nieba iśd chcemy, 
To i tak drogę na skróty wybierzemy. 

 

Łukasz Woźniak 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● okruchy poezji   

„Boże Narodzenie” 
Święto całej rodziny 
Narodził się Zbawiciel 
Tego świata Odkupiciel 

Na stole dao dwanaście, 
Śpiewamy kolęd szesnaście. 
W czas ten szczęśliwy 
Przychodzi Bóg prawdziwy. 

Pastorałki śpiewamy 
Na pierwszą gwiazdkę czekamy. 
Zakładamy obrus zamiast ceraty 
Zaparzamy w dzbanku herbaty. 

Jasełka oglądamy, 
Po Wigilii odpoczywamy, 
Na pasterkę już czas 
Pójśd wszyscy wraz! 

 
Łukasz Woźniak 
 

„Boże narodzenie” 
Boże Narodzenie to czas, 

W którym wszyscy wraz 

Cieszymy się z narodzin Chrystusa, 

Pod postacią małego Jezusa. 

 
To czas wyniosły, 

Dwa miesiące do wiosny, 

Dzieo Świętej Rodziny, 

I Szczepana imieniny. 

 
To czas miłości, 

Wierności, radości, 

Czas zaufania, 

Rodziny spotkania. 

Łukasz Woźniak 

„Dla babci” 
 

24 maja zatrzymał się czas. 
Odeszła babcia, która żyła wśród nas. 
Był to dla nas bolesny cios, 
no ale cóż zrobid? Taki ludzki los. 
długa droga… stąd do Nieba, 
ale tam też dobrych ludzi trzeba. 
Babcia w Niebie wstawia się za nami, 
byśmy nigdy nie czuli się niekochani. 

 
Katarzyna Bajor 

 

„Dla mamy” 
 

Moja mama 
Ciągle sama, 
Od samego rana 
Jest zapracowana. 

 

Sprząta, gotuje, 
Czasami prasuje, 
Wszystko to dla nas, 
Robi zakrzątana. 

 

My, cztery baty, 
Wnosimy różne światy, 
Kochamy ją szczerze, 
A nawet w to wierzę. 

 

Nasza mama, 
Od zawsze kochana, 
Wyciągnie nas z doła, 
My dopompujemy jej koła. 

 
Łukasz Woźniak 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● english zone 

Prawdopodobnie wszyscy znamy słowo 
Christmas. Pochodzi ono z języka staro-
angielskiego i oznacza mszę Chrystusa. 
Święta Bożego Narodzenia w Anglii są 
nieco krótsze niż w Polsce, ponieważ 
zaczynają się 25 grudnia.  

W tym kraju nie obchodzi się wigilii 
jak w Polsce. Następny dzieo (26 gru-
dzieo) to tzw. Boxing Day, czyli dzieo 
pudełek bądź skarbonek. Ten zwyczaj 
pochodzi jeszcze z okresu średniowiecza 
kiedy to kościół rozdawał ludziom ubogim 
pieniądze pochodzące właśnie ze skarbo-
nek. Do dnia dzisiejszego praktykuje się 
zwyczaj przekazywania drobnych pienię-
dzy dla osób odwiedzających angielskie 
domy. Prezenty wkładane są do specjal-
nych, dużych skarpet przez świętego 
Mikołaja rzecz jasna.  

Tradycyjne świąteczne posiłki 

W Boże Narodzenie w Anglii świą-
teczne stoły wyglądają inaczej niż w Pol-
sce. Przede wszystkim posiłki są spoży-
wane w koronach wykonanych z papieru. 
Jest to symbol nawiązujący do Trzech 
Króli. W przeciwieostwie do naszej wigilii, 
Anglicy spożywają 
główny posiłek w 
okolicach godziny 
dwunastej albo 
krótko po niej. Tra-
dycyjnym posiłkiem, 
odpowiednikiem 
naszego karpia jest 
indyk nadziewany 
różnymi warzywa-

mi.. Na deser podawany jest słynny pud-
ding, który jest polewany budyniem albo 
brandy. Ma on symbolizowad Jezusa 
Chrystusa i dwunastu apostołów. Oprócz 
puddingu podaje się również babeczki 
nadziewane bakaliami i inne smakołyki. 

Inne tradycje 

O godzinie 15 do narodu przemawia 
Królowa Elżbieta II. Tradycje tą zapocząt-
kował król Jerzy V w 1932 roku. Na Wy-
spach Brytyjskich dzieci są nieco bardziej 
zaangażowane w święta, ponieważ wy-
stępują w różnych przedstawieniach i 
teatrzykach, a zatem nie nudzą się aż tak 
bardzo jak dzieci w Polsce. W Boże Naro-
dzenie w Anglii podobnie jak u nas są 
śpiewane różnego rodzaju kolędy. Od 150 
lat na Wyspach Brytyjskich gości również 
choinka. Tradycyjnie od 1947 roku Nor-
wegowie przesyłają drzewko świąteczne, 
które ozdabia Trafalgar Square. Jest to 
symbol, który upamiętnia współpracę 
pomiędzy tymi narodami w okresie 
II wojny światowej. 

Oprac.: Katarzyna Posłuszna
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● rozmaitości   

 
1. Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie? 
a) 24 grudnia 
b) 25 grudnia 
c) 6 grudnia 
 
2. Co dzieci piszą do św. Mikołaja? 
a) zaproszenia na dyskotekę 
b) listy z prośbą o prezenty 
c) zaproszenia na bal 
 
3. Kiedy obchodzimy Wigilię? 
a) 25 grudnia 
b) 12 grudnia 
c) 24 grudnia 
 
4. Kiedy zaczynamy wigilijną wieczerzę? 
a) gdy rozpakujemy swe upominki 
b) kiedy skooczymy grę na komputerze 
c) gdy na niebie zabłyśnie pierwsza  
gwiazdka 
 
5. Dla kogo na stole wigilijnym  
pozostawiamy pusty talerz? 
a) dla naszego domowego zwierzątka 
b) dla niespodziewanego gościa 
c) służy on jako ozdoba na stole 
 
 

6. Czym dzielimy się podczas wieczerzy? 
a) opłatkiem 
b) kukurydzą 
c) ciastem 
 
7. Czym przystrajamy nasz dom? 
a) choinką 
b) pluszowymi misiami 
c) wstążkami 
 
8. Ile dao powinno znaleźd się  
na wigilijnym stole? 
a) 5 
b) 13 
c) 12 
 
9. Co przynieśli Jezusowi mędrcy? 
a) jedzenie, picie, ubrania 
b) mirrę, kadzidło, złoto 
c) zabawki, książki, gry 
 
10. Kto pierwszy ujrzał Jezusa? 
a) pasterze 
b) mędrcy 
c) ludzie 
 
Opracowanie: Aleksandra Jachyra,  
Patrycja Starzec, Patrycja Serafin

 
 

Strona szkoły>> www.spcmolas.cba.pl 
Strona gazetki „Ocean”>>  www.eocean.wordpress.com <kanał RSS> 

Kanał YouTube>> www.youtube.com/user/spcmovie 
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KRZYŻÓWKA  
Oprac.: Patrycja Serafin, Patrycja Starzec, Aleksandra Jachyra 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Co lepimy na zimę? 2.Czym się dzielimy w Wigilię? 3.W czym leżał Pan Jezus? 4.Jest czytana w koście-
le. 5.Przychodzą po kolędzie. 6.Święto, w którym jemy 12 potraw. 7.Co dostajemy na Mikołaja? 8.Na co 
chodzimy, żeby przygotować się do przyjścia Jezusa Chrystusa? 9.Kto nas wspiera? 10.Co zabłysło po raz 
pierwszy w Wigilię? 11.Kto pojawił się. by oddać cześć Panu Jezusowi? 12.Co ubieramy na święta? 
13.Czym darzymy Boga? 14.Król, którego imię rozpoczyna się na K. 
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